
Uchwała Nr 252/XXVI/2005 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 27 czerwca 2005 roku 
 
 
zmieniaj�ca uchwał� w sprawie wysoko�ci oraz szczególnych zasad 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat 

Kłobucki jest organem prowadz�cym 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 – pó�n. zm.), w zwi�zku z art. 54, ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 – pó�n. 
zm.) 

 
 

uchwala si�, co nast�puje: 
 
 

§ 1 
W uchwale Nr 241/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 
2005 r. w sprawie wysoko�ci oraz szczególnych zasad przyznawania 
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadz�cym wprowadza 
si� nast�puj�ce zmiany: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
   „ § 2 1. Wysoko�� nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzale�niona   

jest od liczby członków rodziny uprawnionego nauczyciela, wynosi       
miesi�cznie :  

1) przy jednej osobie w rodzinie   -  20,00 zł   
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 30,00 zł 
3) przy trzech osobach w rodzinie  - 40,00 zł 
4) przy czterech i wi�cej osobach w rodzinie - 50,00 zł 

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel 
otrzymuj�cy dodatek jest obowi�zany niezwłocznie powiadomi� 
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymuj�cy dodatek – 
Starost� Powiatu. W przypadku niewykonania tego obowi�zku, 
nienale�nie pobrane �wiadczenie podlega zwrotowi. 

3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko 
jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego 
pracodawc�. 
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4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezale�nie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu 
mieszkalnego”. 

 
2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie : 
„ § 4 1. Dodatek przyznaje si� na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).” 
 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �l�skiego.  
 
 


